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الربع الثالث

مؤشرات اإلنفاق
لنقاط البيع بمنطقة جازان
تقرير ربع سنوي يصدر عن غرفة جازان



تحليل اتجاهات اإلنفاق باستخدام نقاط البيع (الربع الثالث2022)

أداء االنشطة االقتصادية بمنطقة جازان (الربع الثالث 2022)

نصيب األنشطة االقتصادية من اإلنفاق بنقاط البيع (يوليو-سبتمبر2022)

أداء الفتـرة (يوليو-سـبتمبر2022): شـهد الربـع الثالـث لعام 2022 حالة مـن انتعاش االنفاق االسـتهالكي بمنطقة جازان، إذ 
تجاوز إجمالي االنفاق الكلي للمنطقة حاجز3.9 مليار ريال، بمعدل نمو 7.9% عن الربع السابق (الربع الثاني2021).  



إتجاهات اإلنفاق على السلع والخدمات بمنطقة جازان (الربع الثالث 2022)

األطعمة والمشروبات: استحوذ القطاع علي18% من االنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 728 مليون ريال، ومتوسط إنفاق 
شهري 243 مليون ريال/شهريا.

المطاعم والمقاهي: استحوذ القطاع على 14% من االنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 573 مليون ريال، ومتوسط إنفاق 
شهري 191 مليون ريال/شهريا. 

محطات الوقود: استحوذ القطاع على 8% من االنفاق الكلي للفترة، بإجمالي 331 مليون ريال، ومتوسط إنفاق شهري 
110 مليون ريال/شهريا.

الصحـة: اسـتحوذ القطـاع علـى 7% مـن االنفـاق الكلي للفتـرة، بإجمالـي 257 مليون ريال، ومتوسـط إنفاق شـهري 86 
مليون ريال/شهريا.

الصحـة: اسـتحوذ القطـاع علـى 7% مـن االنفـاق الكلي للفتـرة، بإجمالـي 257 مليون ريال، ومتوسـط إنفاق شـهري 86 
مليون ريال/شهريا.

المالبـس واألحذيـة: اسـتحوذ القطـاع علـى 6% مـن االنفاق الكلي للفتـرة، بإجمالـي 239 مليون ريال، ومتوسـط إنفاق 
شهري 80 مليون ريال/شهريا.



إتجاهات النمو بمنطقة جازان (الربع الثالث2022)

الفنـادق: يسـتحوذ النشـاط علـى المرتبـة الثانيـة من حيـث النمو، إذ حقـق نمو قـدره 51.4% مقارنة بالربع السـابق 
(39.7 إلى 60.1 مليون ريال).

المطاعم والمقاهي: يستحوذ النشاط على المرتبة الثالثة من حيث النمو، إذ حقق نمو قدره 25.5% مقارنة بالربع 
السابق (456.0 إلى 572.5 مليون ريال).

المنافـع العامـة: يسـتحوذ النشـاط علـى المرتبـة الرابعـة من حيـث النمو، إذ حقق نمـو قـدره 17.6% مقارنة بالربع 
السابق (21.0 إلى 24.7 مليون ريال).

الترفيه والثقافة: يسـتحوذ النشـاط على المرتبة الخامسـة من حيث النمو، إذ حقق نمو قدره 15.1% مقارنة بالربع 
السابق (90.7 إلى 104.4 مليون ريال).

التعليـم: النشـاط األعلـى نمـوا خالل الفتـرة، إذ حقـق نمو قـدره 92% مقارنة بالربع السـابق، بفعـل ارتفاع االنفاق 
الكلي بالمنطقة (من 11.7 إلى 22.5 مليون ريال).



اتجاه العوائد االقتصادية لنقاط البيع (الربع الثالث2022)

الفرص االستثمارية األعلى دخال بمنطقة جازان (للربع األول 2022)

األنشطة األعلى عائد بمنطقة جازان (الربع الثالث 2022)

التعليـم: النشـاط األعلـى عائـد بمنطقـة جـازان للربـع الثالث2022، إذ اسـتحوذ علـى 13.3% من إجمالـي االنفاق 
الكلي للفترة (يوليو-سبتمبر2022)، بإجمالي عوائد 442 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

المجوهـرات: اسـتحوذ النشـاط علـى 12.8% مـن إجمالـي العوائد الكليـة للفتـرة (يوليو-سـبتمبر2022)، بإجمالي 
عوائد بلغت 426 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

محطات الوقود: استحوذ النشاط على 12.4% من إجمالي العوائد الكلية للفترة (يوليو-سبتمبر2022)، بإجمالي 
عوائد بلغت 410 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

األجهزة اإللكترونية والكهربائية: اسـتحوذ النشـاط على 10.1% من إجمالي العوائد الكلية للفترة (يوليو-سـبتمبر
2022)، بإجمالي عوائد بلغت 336 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

الفنـادق: اسـتحوذ النشـاط علـى 9.6% مـن إجمالي العوائد الكليـة للفتـرة (يوليو-سـبتمبر2022)، بإجمالي عوائد 
بلغت 318 ألف ريال/للمنشأة خالل الثالثة أشهر.

بتحليل اتجاهات االنفاق الكلي للمملكة بواسـطة نقاط البيع، وحجم العائد على المنشـأة بحسـب النشاط، حظي 
نشاطي التعليم والفنادق بتوسع الطلب عليهما، وكانا األكبر نموا واألعلى عائد للفترة (يوليو-سبتمبر2022).




